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I. A projekt által érintett ügycsoportok, feladatok és szolgáltatások kereteit 
meghatározó jogszabályok 

 
 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 
- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, 
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény, 
- az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. 
évi CXX. törvény, 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, 
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény, 
- a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény, 
 

- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, 

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet, 

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 
29.) Korm. rendelet, 

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, 

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet, 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet, 

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, 

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, 
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- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, 

 
- az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 

nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, 
- a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről 

szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet, 
- a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek 

elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 
55/2009. (X. 16.) IRM rendelet, 

- a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati 
igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet, 

- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, 

- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM 
rendelet, 

- az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, 

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, 
- az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 

19.) KIM rendelet, 
 

- Gyula város helyi építési szabályzatáról szóló 3/2004. (I. 30.) önkormányzati 
rendelet, 

- a vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról és a 
vállalkozói rendelkezési alapról szóló 19/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 

- a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 20/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet, 

- a helyi sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 43/2004. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet, 

- az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 
támogatásáról szóló 34/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, 

- az építészeti örökség támogatási rendszeréről szóló 4/2010. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet, 

- a gyulai civil szervezetek támogatásáról szóló 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet, 

- Gyula város jelképeiről, azok használatáról szóló 39/2011. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelet, 

- a közterületi rendezvények és egyéb szabadidős tevékenységek helyi szabályairól 
szóló 11/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet, 

- a helyi adókról szóló 52/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet, 
- a szociális, gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

szolgáltatásokról, 
- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet. 
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II. Főbb jogi rendelkezések összefoglalása, magyarázata 
 

Gyula Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó feladatain felül számos önként 
vállalt feladatot lát el, annak érdekében, hogy a város lakosságának számára a 
legmegfelelőbb szolgáltatásokat nyújthassa. Ez jellemezte az államigazgatás 
rendszerének átalakítását megelőzően, és ez jellemzi a mai napig is. Különös figyelmet 
fordít a partnerségi kapcsolatainak erősítésére, a város lakosságával és civil 
szervezeteivel történő szorosabb együttműködésre és a döntéshozatal folyamatába való 
bevonásukra. Gyula Város Önkormányzata kiemelten kezeli a város lakosságának 
nyújtandó szolgáltatások minőségének megőrzését, emelését, a lakosság terheinek 
csökkentését, ügyeinek hatékony kezelését és egy ügyfélbarát, szolgáltató önkormányzat 
fenntartását. 
 
Gyula Város Önkormányzata a közigazgatási határain belül működő civil szervezetekkel 
– alapítványok, közalapítványok, egyesületek – és gazdasági társaságokkal egy jól 
működő és eredményes támogatási rendszert épített fel, segítve ezzel céljaik 
megvalósítását, fejlődésüket és Gyula város érdekében végzett munkájukat. 
 
 

Legfőbb jogi rendelkezések magyarázata 
 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
Az Alaptörvény a jogrendszeri hierarchia legfelsőbb szintjén álló, az ország jogi, 
társadalmi, gazdasági berendezkedésének legfontosabb szabályait tartalmazó norma, 
amely többek között biztosítja az alapjogok érvényre jutását (egyesülési jog) és a helyi 
önkormányzatok működését deklarálja. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
Az Mötv. a helyi önkormányzatok, azok szervei és társulásai működésének szabályait 
tartalmazza, különösen az önkormányzatok feladatinak és hatásköreinek felsorolását, a 
képviselő-testület jogait és kötelezettségeit, a polgármesterre és az alpolgármesterre, 
valamint a jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gazdálkodásuk és törvényes 
működésük sajátosságait. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
A Ptk. egy nyolc könyvből álló polgári jogi kódex, amely a mellérendeltség és az 
egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi 
viszonyait. A Ptk. a Bevezető és a Záró Rendelkezések mellett külön könyvben 
rendszerezi az emberre, mint jogalanyra és a jogi személyekre vonatkozó szabályokat, 
továbbá külön könyvekben kapott helyet a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog és az 
öröklési jog is. 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.) 
A Civiltv. az egyesülési jog és az egyesülés szabadása mentén meghatározza a civil 
szervezetek alapításának, megszűnésének, szervezetének és működésének alapjait, 
illetve a közhasznú működés feltételeit.  
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) 
A Ket. a közigazgatási hatósági eljárás során az ügy intézésére hatáskörrel rendelkező 
hatóság által lefolytatott eljárás eljárásjogi szabályait tartalmazza, meghatározva a 
hatóság előtti eljárás legalapvetőbb elveit és biztosítva az ügyfelek jogait. 
 
Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 
Az SZMSZ tartalmazza az Önkormányzat önként vállalt feladat- és hatásköreit, a 
képviselő-testület működésének szabályait, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző 
és a polgármesteri hivatal feladatait, a helyi közösségi vélemény- és akaratnyilvánítás 
formáit és az Önkormányzat gazdálkodásának alapjait. 
 
 

A helyi vállalkozások, magánszemélyek és civil szervezetek támogatásának 
szabályai 

 
A vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról és a 
vállalkozói rendelkezési alapról szóló 19/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
A rendelet szerint a Képviselő-testület célja, hogy az önkormányzati tulajdonú telkekből 
kedvezményes árú telkeket értékesítsen, így támogatva az elsősorban ipari, 
egészségügyi és sport célú új vállalkozásokat, munkahelyteremtéseket, valamint 
meglévő vállalkozásokat, amennyiben új telephelyet kívánnak létesíteni, illetve dolgozói 
létszámot kívánnak bővíteni, valamint a képviselő-testület rendelkezési jogot biztosít az 
iparűzési adót fizető vállalkozók részére az önkormányzati feladatok támogatása 
tekintetében. 
 
A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 20/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet 
A rendelet célja a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a 
foglalkoztatottság növelése és a gyulai álláskeresők munkához jutásának elősegítése. 
Tartalmazza a támogatás mértékét, az igénylés és az elszámolás szabályait. 
 
A helyi sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 43/2004. (X. 29.) önkormányzati 
rendelet 
A rendelet értelmében az önkormányzat a testnevelési és sport feladatok ellátásához 
anyagi támogatást biztosít, melynek éves keretösszegét a képviselő-testület – a 
sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint – költségvetési rendeletében állapítja 
meg, amely keret terhére az önkormányzat sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, 
továbbá egyéni vagy közösségi kezdeményezéseknek nyújthat anyagi támogatást 
feladataik ellátásához, melyről a támogatottakkal elszámolási kötelezettséget és az 
önkormányzat ellenőrzési lehetőségét is biztosító támogatási szerződést köt. 
 
Az építészeti örökség támogatási rendszeréről szóló 4/2010. (II. 1.) önkormányzati 
rendelet 
A képviselő-testület a város közigazgatási határain belül lévő védett épületek, 
építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartásához, felújításához és 
építészeti megjelenésének biztosításához a tulajdonosokat – pályázat útján – anyagi 
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támogatásban részesíti, amely pályázati eljárás legfontosabb részleteit tartalmazza a 
rendelet. A támogatás lehet kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás. 
 
A gyulai civil szervezetek támogatásáról szóló 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet 
A képviselő-testület önerő-biztosítási, utófinanszírozási, továbbá tábor-szervezési és 
működési támogatás pályázat útján támogatni kívánja a Gyulán működő civil 
szervezetek által vállalt, európai uniós és hazai forrásokra épülő pályázati programok 
megvalósítását, gyermek- és ifjúsági táborok rendezésére vonatkozó kezdeményezéseit, 
valamint működési feltételeik megteremtését, javítását, amely támogatási eljárás 
részletes szabályait a rendelet tartalmazza. 
 


